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Memorie flash USB

64 GB

FM64DA132B
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

USB OTG cu conectori USB şi microUSB
Acest produs frumos din aluminiu are atât conector USB, cât şi conector microUSB, putând fi 
utilizat cu computere, smartphone-uri şi tablete! Structura sa mică şi uşoară din aluminiu vă permite 
să îl transportaţi, iar funcţionalitatea sa USB OTG vă permite să-l utilizaţi aproape oriunde!

Proiectat pentru dumneavoastră
• Memorie USB modernă datorită design-ului plin de culoare
• Capac de protecţie integrat pentru confortul dumneavoastră
• Ambalaj ușor de deschis și accesibil

Tot ce vă este necesar
• Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor
• Software preinstalat, proiectat special și ușor de utilizat

Performanţă și capacitate
• Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
• Sincronizarea fișierelor între întreg PC-ul și UFD
• Prin compresia automată a tuturor fișierelor se creează mai mult spaţiu liber
• Capacitate de stocare de 64 GB pentru fișiere mari de date

Sigur
• Protejaţi-vă datele personale importante cu o parolă



 Design modern și colorat
Alegeţi o culoare modernă; galben canar, roz jeleu, 
purpuriu ultraviolet, verde absint, albastru electric 
sau portocaliu răsărit de soare pentru a vă cosmetiza 
necesităţile zilnice în privinţa stocării și împărtășirii 
de date și pentru a accentua nota de distracţie

Capac de protecţie accesibil
De acum, nu veţi mai pierde capacul! Capacul de 
protecţie este integrat în design-ul produsului și va 
sta atașat cu ușurinţă de memoria USB. Pentru a-l 
putea folosi, trebuie doar să întoarceţi capacul spre 
spate, conectaţi memoria și redaţi.

O experienţă de deschidere ușoară
Marcajele și perforaţiile vă indică modalitatea cea mai 
ușoară de a deschide ambalajul și de a avea acces 
rapid la memoria USB fără complicaţii.

Transfer rapid de date
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ 
timpul de așteptare atunci când copiaţi fișiere 
multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard 
discul calculatorului dumneavoastră.

Indicator de activitate
Un indicator cu aspect atractiv vă indică faptul că 
unitatea este conectată și funcţionează 
corespunzător și clipește rapid în timpul copierii 
fișierelor în sau din memoria acesteia.

Software ușor de utilizat inclus
Este inclusă o suită software completă, care va rula 
automat de pe unitatea flash USB și vă va permite 
accesul la caracteristici utile precum, Protecţia 
parolei, Sincronizarea fișierelor, Comprimarea 
datelor, USB pierdut și găsit și Informaţii USB. În plus, 
se oferă un test de 30 de zile pentru Portable 
Microsoft Outlook Express, sincronizarea 
articolelor preferate și navigarea pe internet fără 
urme.

Protecţie cu parolă
Mulţumită protecţiei parolei, prin criptarea AES pe 
256 de biţi, datele dumneavoastră personale 
valoroase pot fi protejate împotriva accesului 
neautorizat prin simpla utilizare a unei parole.

Capacitate de stocare de 64 GB
Cei 64 GB utili vă oferă posibilitatea de a schimba, 
partaja și salva fișiere mai multe sau mai mari prin 
portul USB al calculatorului sau laptop-ului dvs.
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Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash MLC NAND
• Capacitate memorie încorporată: 64 GB
• Rată de transfer: citește cu maxim 80 MB/s, scrie cu 

maxim 18 MB/s

Conectivitate
• USB: USB 3.0 de mare viteză

Accesorii
• Dispozitiv de fixare: Nu

• Cabluri: Nu
• Ghid de iniţiere rapidă: Nu

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® 7, 8, Vista, XP; Mac OS 9,0 și 

versiunile ulterioare; Linux 2.4.0 și versiunile 
ulterioare

• USB: Port USB gratuit

Diverse
• Garanţie: 2 ani
•
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